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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Son zamanlarda gerek ülkemiz ormanlarında ve gerekse tüm dünyada çıkan orman 
yangınları giderek artmakta bunun sonucu olarak ta insan, bitki ve  hayvanların hayatı 
yok olabilmektedir. Oluşacak yangınların önceden tespiti, yangınlara önceden mücadele 
etme noktasında oldukça önemlidir. Çalışmayla  ormanda farklı noktalara yerleştirilecek 
olan mobil istasyonlarla o bölgeye ait ani sıcaklık, nem değişimleri ve barometrik basınç 
değişimleri gözlemlenecek ve bu veriler merkeze radyo frekans dalgaları ile 
iletilecektir. Bu veriler ışığında yangın ihtimali ve yağış ihtimali birlikte 
değerlendirilerek ilgili noktalara ait veriler uzmanların değerlendirmesi için sms veya 
kablosuz olarak ana merkez istasyonuna bildirilecektir. Bu sayede yangınlar oluşmadan 
veya oluşma ihtimali yüksek noktalarda yağış ihtimali de göz önüne alınarak yangına 
müdahale işlemi daha etkili planlanmış olacaktır. Ayrıca sisteme eklenecek olan karbon 
monoksit sensörleri ile de ilgili bölgeye ait acil uyarı sistemi devreye girerek ekiplerin 
bölgeye ulaştırılması hızlandırılmış olacaktır. Sistemin enerjisinin devamlılığında ise 
yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş 
panelleri ve bu enerjinin depolandığı aküler kullanılmıştır. 

 

Resim-1  Ölçüm noktası 1,2 ve Merkeze ait  Prototip Görseli. 

   
(a)                                                                      (b) 

Resim-2  a.Ölçüm Noktası 1 b. Merkeze ait  Prototip Görseli. 
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Şekil-1 de prototip için üretilmiş 2 adet ölçüm noktası ve merkeze ait görseller 
sunulmuştur. Ölçüm noktalarında kullanılmış olan Arduino Nano mikrodenetleyicisi, 
alev sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, barometrik basınç sensörü ve HC-12 kablosuz 
veri transfer modülünden oluşan devre yapıları ve merkeze ait görselde Arduino Nano 
mikrodenetleyicisi, Oled ekran ve HC-12 kablosuz veri transfer modülünden oluşan 
devre yapıları sunulmuştur. 

Resim-2’de ise Ölçüm Noktası 1 ve Merkez istasyona iletmiş olduğu verinin ekranda 
gösterildiği görsel sunulmuştur. 
 

                       
Resim-3  Merkez Prototipine  ait Farklı Anlarda Alınmış Görsel.  

Resim-3’de ise Ölçüm Noktalarından farklı şartlarda alınmış verilerin gösterildiği merkeze ait 
görsel yapısı sunulmuştur. Projede yer alan işlemlerin yapılması için yazılmış olan program Ek-
1’de sunulmuştur. 
 

   

Resim-4  Projede Kullanılan Güneş paneli ve Bataryaya Ait Görseller 
 

2. Problem/Sorun: 
Mevcut sistemlerin ormanlarda aynı anda pek çok noktada çıkabilecek yangında 
ekiplerin olay yerine müdahale sırasının tespitinde yağış süreçlerinin müdahale 
planlanamamasında dikkate alınmadığı en büyük dezavantajlarından birisidir. 
Meteoroloji verilerinin ölçümde dikkate alınmasının gerekliliği son derece önemlidir. 
Orman coğrafyasının açık alan olmaması merkez ile ölçüm noktalarda oluşturulacak 
veri iletiminin kablolarla yapılıyor olması sistem kurulum maliyetlerini ve veri iletim 
güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sistemlerde var olan enerji 
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ihtiyaçlarının karşılanmasında şehir şebekesinin her noktaya ulaşılabilmesinin mümkün 
olmadığı görülmüştür. Bazı sistemlerde ise GSM şebekelerinin kullanılması şebekenin 
çekmemesi gibi durumlarda iletişimin kopmasına neden olmasının yayında hat kullanım 
ücretlerinden dolayı yüksek işletme maliyetlerini doğurmaktadır. Bu sistemlere ait 
elektronik yapıların yüksek maliyetleri de diğer bir noktadır. Mevcut sistemlerin 
devreye alınma ve işletme maliyetlerinin yüksekliği mevcut istemlerin sınırlılıkları 
kablosuz yüksek mesafe ve düşük güç tüketimine sahip HC-12 kablosuz modülünün 
kullanımı, güneş paneli ve batarya ile bu olumsuzluklar ortadan kaldıracaktır.  
 

3. Çözüm  
Projemizde ölçüm noktalarında sadece yangın sensörleri kullanılmamış bu sensöre  ek 
olarak DHT11 sıcaklık ve nem sensörü ve  BMP180 barometrik basınç sensörleri 
kullanılarak sensörlerden alınan veriler anlık olarak merkeze 433Mhz bandında yayın 
yapan 18µA akım çeken 1 Km veri iletim menziline sahip için HC-12 modülü ile 
iletişim ortamı oluşturulmuştur. HC-12 modülünün kullanımı ile minimum enerji 
tüketimiyle güvenlik için  şifrelenmiş olan veriler yüksek mesafe ve yüksek hızda 
kablosuz olarak aktarılmasında canlılarının radyasyondan etkilenmesi en asgari düzeye 
indirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan güneş paneli ve batarya ile enerji ihtiyacı ortadan 
kaldırılarak kendi kendine yeten işletme maliyeti olmayan bir sistem olarak kullanımı 
mümkün kılınmıştır. Oluşturulacak ağaç dal yapısı, alt istasyon tanımlama işlemlerinin 
kullanımını mümkün kılarak arada bulunan ölçüm noktası çift işlevsellik kazandırılarak 
aynı anda uzak uç noktasından gelen verilerin merkeze iletilmesinde hem de kendi 
işlevini yerine getirecektir. 
 

  
Resim-4 Sistemimize Ait Blok Yapısı ve Oluşturulan Sistem Yapısına Ait Görsel 
 

4. Yöntem 
 
Teorik olarak yapılan çalışmalar ve ilgili materyallerin araştırılması sürecinde  farklı 
yapılar irdelenmiş, fiyat, uygulanabilirlik, güvenilirlik ve maliyet noktasında en 
optimum sonuçlar veren ürünler seçilerek çalışmanın fiziksel yapısının oluşturulması 

Merkez

Ölçüm 
Noktası 2

Ölçüm 
Noktası 3

Ölçüm 
Noktası  
.....n.....

Ölçüm 
Noktası 1
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aşamasına geçilmiştir. Çalışmayla ormanda farklı noktalara yerleştirilecek olan mobil 
istasyonlarla o bölgeye ait ani sıcaklık, nem değişimleri (DHT11 ile) ve barometrik 
basınç değişimleri (BMP180 ile) gözlemlenmektedir. Elde edilen bu veriler merkeze 
kablosuz (HC-12) olarak iletilmektedir. Bu veriler ışığında yangın ihtimali ve yağış 
ihtimali birlikte değerlendirilerek ilgili noktalara ait veriler uzmanların değerlendirilip, 
orman yangınlarının oluşmadan müdahale fırsatı verecektir. Yağış ihtimali 
yüksek/düşük sınıflandırması ile en etkin planlama yapılmış olacaktır. Ayrıca sisteme 
eklenecek olan karbon monoksit sensörleri ile de ilgili bölgeye ait acil uyarı sistemi 
devreye girerek ekiplerin bölgeye ulaştırılması hızlandırılmış olacaktır. Model yapısıyla 
uygulanmış olan Orman Uyarı Sistem yapısına ait devre yapıları hazırlanmış ve 
uygulamaya farklı noktalar için alınmış ve elde edilen veriler anlık olarak kesilmeksizin 
alınarak yorumlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yapılara ait görseller Resim-1., 2., 3. 
ve 4. De sunulmuştur. Yapılan uygulamalar sonucunda kablosuz olarak bilgilerin 1Km 
menzilde sorunsuz olarak aktarıldığını ve yapılan ek çalışmayla ölçüm noktalarının aynı 
zamanda veri aktarım merkezi modunda da kullanılarak üretim ve işletme maliyetlerinin 
en az düzeye indirilmesi sağlanmıştır. Hayata geçirilmiş olan merkez ve 2 ölçüm 
noktasının içersinde bulunduğu görsel Şekil-5’te verilmiştir. 

 
Şekil-5 Prototipe ait Görsel 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizde farklı noktalarda bulunan gözlem noktalarından alınan verilerin kablosuz 
olarak ağaç yapısında geniş alanlarda uzun mesafelerde tekrarlayıcı olarak kullanım 
esnekliğiyle iletilmesi, alev sensöröründen elde edilen verilerin meteoroloji verilerinin 
de dikkate alınarak işlenmesine olanak veren yapısı ve enerji kaynağı olarak 
yenilenebilir ve doğa dostu enerji kaynağı olan güneş panellerinin kullanımı projemizin 
yenilikçi yönlerinden bazılarıdır. Projemizin diğer yenilikçi yanları ise, kablosuz olarak 
verilerin iletiminde kullanılacak olan sensörlerin maliyet ve enerji tüketimlerinin 
oldukça düşük olmasının yanında sistemimizde kullanılan yazılımların özgün 
olmalarıdır. Kış aylarında ve az güneş alan ortamlarda elektrik enerjisi ile çalıştırılabilir 
olması yenilikçi yönlerinden birisidir. 
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6. Uygulanabilirlik  
 
Projemizin uygulanabilirliğini gösteren prototip yapısına ait görselleri paylaşılmıştır. 
Görsellerde sunulmuş olan yapılarda yer alan arduino mikrodenetleyicisi esnek bir 
yazılımın yanında uygun fiyata sahip olmasıyla öne çıkan mikrodenetleyicilerden 
birisidir. Bunun yanında sistemimizde yer alan alev sensörü, DHT11 sıcaklık ve nem 
sensörü ve BMP180 barometrik sensörleri yüksek hassasiyete sahip ölçüm kabiliyeti ve 
uygun maliyeti sensörlerdir. HC-12 modülü ile iletişim 1 Km mesafeye kadar 
yerleştirilmiş noktalarda iletişim sorunsuz olarak sağlanmıştır. Mevcut şartlar altında 
yapılacak olan ek çalışmalarla pcb devre üzerine kullanılan smd yapısındaki elektronik 
malzemelerin kullanımıyla daha pratik ve hızlı üretim söz konusu olacaktır. Bu proje ile 
uygun maliyetlerle ormanlarımız yangınlara karşı güvence altına alınmış olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo-1 Karşılaştırmalı Maliyet Tablosu 

Tablo-2 Zaman Tablosu 

Projemizde kullanılan malzemelere ait parkende birim fiyatları Arduino Nano 18TL, 
Oled Ekran 17TL, HC-12 Kablosuz haberleşme modülü 43TL, 6Volt 15Watt güneş 
paneli 38TL, 6V batarya 50TL, kutu 19TL, Alev sensörü 0,5TL, DHT11 sıcaklık ve 
nem sensörü 6.5TL ve BMP180 barometrik basınç sensörü 11TL  olarak temin edilip 
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merkez için toplam maliyeti 185TL, gözlem noktaları için birim toplam maliyet 186TL 
olarak temin edilen malzemelerle üretim sağlanmıştır. Projemize ait işletme maliyetleri 
olmadığı için ekonomik, güvenli ve özgün yazılımla desteklenen yapısı uygulanabilirlik 
yapısıyla oldukça kullanışlı bir yapıda optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi çok üst düzey bilgi, tecrübe birikime sahip olmayan 
insanlarında kolaylıkla kullanabileceği bir yapıda olması hedeflenmiştir. Sade ve 
kullanışlı model yapısı ile tüm ormanlarda kolaylıkla uygulanabilecek yapıdadır.  

 
9. Riskler 

Projemizin olumsuz yönü  ormanda farklı noktalarda yerleştirilmiş olan sistemin 
orman hayvanları tarafından zarar verilebilme riski olabilmesidir.  Bu durum ise extra 
koruyucu kafes yapısı ile kolaylıkla çözülebilir. 
 

 

 
 
 
 

 
 

OLASILIK DERECELENDİRME BASAMAKLARI 
1 Çok Küçük. Risk beklenmiyor, olma olasılığı çok zayıf, hiç yok gibi. 
2 Küçük. Risk olasılığı çok az. Yılda bir kez tekrarlanabilir. Mevcut kontrol sistemini 

sürdürür. 
3 Orta Derece. Risk az da olsa mevcut. Yılda birkaç kez veya altı ayda bir 

tekrarlanabilir. 
4 Yüksek.  Risk mevcut. Ayda, haftada bir sıklıkta tekrarlanabilir. Acil müdahale  

gerekir. 
5 Çok Yüksek. Risk her gün olabilir, her an olabilir 

ETKİ DERECELENDİRME BASAMAKLARI 
1 Çok Hafif. Zararsız.  Herhangi bir olumsuzluk olmaz. 
2 Hafif. Kayda değer bir zarar ve kayıp yok, kıymetsiz.  

3 Orta Derece. Zarar var ancak telafisi mümkün. Kısa sürede sistemin kendisini 
devreye alması. 

4 Ciddi. Önemli zarar ve kayıp var. Sisteme teknik müdahale gerekir.    

5 Çok Ciddi. Telafisi mümkün olamayacak kadar büyük zarar. Sistemin yanması veya 
ortamdan alınması. 
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Tablo-3 Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi. 
10. Proje Ekibi 
Takım Lideri: Ali SÖNMEZ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 

ALİ SÖNMEZ Danışman Öğretmen Sakarya Bilim ve Sanat 
Merkezi 

İleri Düzey 

Göktuğ TOPAL Takım Lideri Sakarya Bilim ve Sanat 
Merkezi 

Orta Düzey 

Hüseyin Güven 
YILDIZHAN 

Takım Üyei Sakarya Bilim ve Sanat 
Merkezi 

Orta Düzey 
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Program-1 Merkez noktasına ait program yapısı 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Program-2  Ölçüm noktalarına ait program yapısı 

 


